
HUISREGLEMENT MILLIE VANILLIE

Wanneer een klant de zaak Millie Vanillie wil betreden dient hij/zij zich te houden aan en is
onderworpen aan de punten opgenomen in dit huishoudelijk reglement.  
Iedereen mag de zaak betreden mits voorlegging van een geldig identiteitsdocument (of 
gelijkwaardig) en naleving van onderstaande regels. Wens je dit niet te doen, wordt de 
toegang geweigerd.

1. Elke bezoeker onder de 18 jaar wordt de toegang geweigerd.
2. Elke bezoeker aanvaardt een eventuele controle op de inhoud van jas-of broekzakken 
alvorens de zaak te betreden dwz elke bezoeker aanvaardt hierbij om de zakken te 
ledigen.
3. Elk voorwerp dat als wapen kan gebruikt worden dient overhandigd te worden. Bij 
weigering van overhandiging wordt u de toegang tot de club geweigerd. Bent u in het bezit 
van verboden wapens dan wordt u de toegang geweigerd en wordt de politie onmiddellijk 
verwittigd.
4. Elke bezoeker die kennelijk dronken is of onder invloed van illegale drugs wordt de 
toegang geweigerd.
5. Het bezit, gebruik of verhandelen (doorgeven, verkopen) van illegale (door de wet 
verboden) drugs in of rond de club is ten strengste verboden. De toegang wordt ontzegd 
en de politie verwittigd.
6. Het is elke bezoeker ten strengste verboden sterke drank mee te brengen en deze te 
gebruiken in de zaak of de onmiddellijke omgeving ervan.  
7. Het is elke bezoeker verboden zich met flesjes of glazen te begeven buiten de club.
8. Het is elke bezoeker ten strengste verboden schade aan te brengen aan de club, 
materiaal van de club, materiaal van derden, aan de het personeel van de club of aan 
derden. Iedere vorm van schade (vrijwillig of onvrijwillig) wordt opgeruimd en vergoed door 
diegene die de schade veroorzaakt heeft. Bij het opzettelijk aanbrengen van 
beschadigingen wordt de politie verwittigd.
9. Elke bezoeker dient respect op te brengen voor de buren en de omgeving. Het is 
bijgevolg verboden lawaai te maken, te urineren, zwerfvuil achter te laten rond de club of 
op de weg naar en van de club.  
10. Voor elke bezoeker is een beleefd en correct gedrag vereist. Bij onbeleefd en 
oncorrect gedrag wordt de toegang geweigerd.  
11. Elke bezoeker met “onverzorgde kledij” (petjes, trainingsbroek, insignes, …) wordt de 
toegang ontzegd.  
12. Bij vaststelling van een misdrijf en/of incidenten worden de politiediensten verwittigd. 
13. Bij niet naleving van dit huishoudelijk reglement wordt de bezoeker de toegang 
onmiddellijk en definitief ontzegd.
14. Millie Vanillie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor zoekgeraakte kleding en/of 
andere eigendommen.
15. Millie Vanillie behoudt zich het recht groepen bestaande uit meer dan 4 personen de 
toegang te weigeren.
16. Elke bezoeker neemt er kennis van dat de club onder camerabewaking staat en dat de
beelden worden geregistreerd. 
17. In alle gevaren waarin niet in de huisregels wordt voorzien, beslist de directie van Millie 
Vanillie. Deze beslissingen zijn bindend.
 


